
EŞİTSİZLİKLER 

► İçinde ,  ,  ,      sembolleri bulunan ifadelere 

eşitsizlik denir.  

► a sayısı b sayısından küçük ise a b şeklinde 

gösterilir ve ‘’a küçüktür b’’ şeklinde okuruz. 

► a sayısı b sayısından büyük ise a b şeklinde 

gösterilir ve ‘’a büyüktür b’’ şeklinde okuruz. 

► a sayısı b sayısından büyük değil ise a b veya 

a b= olabilir. Bunu a b eşitsizliği ile gösteririz ve 

‘’a küçük veya eşit b’’ şeklinde okuruz. 

► a sayısı b sayısından küçük değil ise a b veya 

a b= olabilir. Bunu a b eşitsizliği ile gösteririz ve 

‘’a büyük veya eşit b’’ şeklinde okuruz. 

Örnek Aşağıdaki ifadelere uygun eşitsizlik yazalım. 

 

‘’Okul ile ev arası 2 km’den fazladır.’’ 

Okul ile ev arasındaki mesafe x ise, eşitsizlik x 2  

 

‘’Ahmet’in yaşı 20’den küçük veya eşittir.’’ 

Ahmet’in yaşı x ise, eşitsizlik x 20  

 

‘’Anaokuluna en az 3 yaşında olan çocuklar kabul 

ediliyor.’’ 

Çocukların yaşı x ise, eşitsizlik x 20  

 

‘’Bir dar açının ölçüsü’’ 

Dar açının ölçüsü x ise, eşitsizlik 
o o0 x 90   

 

NOT: Dengede olan terazi eşitlik ise dengede 

olmayan terazi eşitsizliktir. Eşitsizlik bir sayıyı değil 

bir aralığı belirtir. 

 

Soru Aşağıdaki ifadelere uygun eşitsizlikleri yazınız. 

● Tırmandığım ağacın boyu en fazla 15 metredir. 

 

 

 

 

● Cüzdanımdaki para 50 liradan az değildir. 

 

 

 

 

● Merve’nin 5 yıl önceki yaşı 30’dan küçüktür.  

 

 

 

 

● Antalya’da yılın en düşük sıcaklığı 3 oC, en yüksek 

sıcaklığı 36 oC dir.   

 

7 SORUYLA DEĞERLENDİRME 

1. ‘’Bir sayının 3 fazlasının 2 katı, o sayının 3 katının 

4 eksiğinden büyük değildir.’’ 

Yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik yazınız. 

 

 

2. En fazla 19 L su alabilen bir damacanaya 10 L su 

eklendiğinde damacana dolmadığına göre ilk 

durumda damacanada bulunan su miktarını gösteren 

eşitsizlik ifadesini yazınız.  

 

 

 

3. ‘’Bir miktar parası olan Berfin 25 TL harcamasına 

rağmen 200 TL’lik ayakkabıyı alabiliyor.’’ 

Yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik yazınız. 

 

 

 

4. İçinde 75 TL olan kumbaraya en az 5 TL en çok 

20 TL para atılacaktır. Son durumda kumbaradaki 

parayı gösteren eşitsizliği yazınız. 

 

 

 

5. Bir taksimetrenin açılış ücreti 4 TL’dir ve gidilen 

her 1 km için 3 TL yazmaktadır. Cebinde 70 TL’si 

olan Mehmet’in gidebileceği yolun uzunluğunu veren 

eşitsizliği yazınız.  

 

 

 

6. ‘’Her gün 100 sorudan az ama en az 40 soru 

çözerim’’ ifadesine uygun eşitsizlik yazınız.  

 

 

 

7. Bozuk bir baskül, üzerindeki bir kütleyi gerçek 

kütlesinden 2 kilograma kadar daha fazla veya 5 

kilograma kadar daha az gösterebilmektedir. Bu 

baskülün 70 kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek 

kütlesini veren eşitsizliği yazınız.  
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8. Kazanım 8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 3saat 


